Dan Parka - Škocjanske jame - 27. 5. 2007
Torek, 22 Marec 2011 11:30

Jamski praznik
“Belajtnga” 2007
Park Škocjanske jame, Turistično društvo Škocjan in domačini obujamo in nadgrajujemo Jamski
praznik z več kot 30-letno tradicijo, ki je zamrl po II. svetovni vojni. Osrednja znamenitost je bila
posebna osvetlitev jam, ki jo boste 27. 5. 2007
lahko doživeli tudi vi, saj bo prvi del jam osvetljen kot nekoč.
V vaseh Matavun, Škocjan in Betanja bomo po nekdanjem zgledu poskrbeli za živahno
dogajanje: igranje Pihalnega orkestra Divača in njegovih gostov iz Litije, pestra ponudba kraških
in
brkinskih pridelkov in izdelkov ...
VLJUDNO VABLJENI!
PROGRAM PRIREDITVE:
• Ob 10:00 praznična maša v cerkvi sv. Kancijana v
Škocjanu
• Ob 12:00 brezplačni ogled Škocjanskih jam s posebno osvetlitvijo dela jam. Po
podzemnem svetu se boste lahko sprehodili sami in podoživeli jamski praznik
s konca 19. in prve polovice 20. stol. Za varnost bo poskrbljeno
Po ogledu Škocjanskih jam do mraka:
Kraj dogajanja: MATAVUN
• obisk stojnic s pestro ponudbo kraških in brkinskih pridelkov in izdelkov
• prodaja jabolk in jabolčnih izdelkov “Pr’Tonetvh”, hišna št. 1
• ogled obnovljenega kulturnega spomenika - “Pr’Vncki”
• nastop Pihalnega orkestra Divača
• igranje starih družabnih iger - “škrovanje” ...
Kraj dogajanja: ŠKOCJAN
• obisk stojnic s pestro ponudbo kraških in brkinskih pridelkov in izdelkov
• predstavitev Društva kmetic sežanske regije
• brezplačen ogled muzejskih zbirk - etnološka zbirka
v J’kopinovem skednju, krasoslovna zbirka v Jurjevem skednju ter biološka, geološka in
arheološka zbirka v Delezovi domačiji
• razstava “Kako si krajšamo čas” v prostorih
TD Škocjan
• prodaja TD Škocjan (knjiga Škocjanski kaplanci, razglednice, majice ...)
• nastop Pihalnega orkestra Litija
• ogled cerkve sv. Kancijana
Kraj dogajanja: BETANJA
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• ogled obnovljenega kulturnega spomenika “domačija Betanc”
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno v okrepčevalnici Pr’Vncki in v gostilni Pri jami, kjer bo za
popestritev poskrbel ansambel Lisjaki.
INFORMACIJE:
Park Škocjanske jame, Slovenija; Škocjan 2; SI - 6215 Divača
Tel.: 05/ 70 82 100, 05/ 70 82 110
Faks: 05/ 70 82 105, 05/ 70 82 111
e-pošta: komerciala@psj.gov.si, psj.info@psj.gov.si
www.park-skocjanske-jame.si
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